
ОПИС 

навчальної дисципліни «Педагогічна етика» 

наVI семестр 2016-2017 н.р. 

 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 01 

Напрям підготовки – 6.0 

 

1.Загальна характеристика дисципліни 

Загальний обсяг дисципліни – 2,5 кредитів ЄКТС. 
Статус дисципліни – за вибором студентів 
Кафедра – філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного 
Курс – 4; семестр – 7; вид підсумкового контролю – залік. 
Викладачі: канд. філос. наук, доц.. Здоровенко В. В. 
Форма навчання – денна, курс 4, семестр VII. Лекцій – 16 год. Семінарських занять – 
16год.  
 

2.Зміст лекційного матеріалу 

1.Педагогічна етика: предмет і специфіка. 

2.Загальні засади педагогічної етики. 

3.Моральна свідомість особистості педагога. 

4.Моральна самосвідомість особистості педагога.  

5. Моральні аспекти взаємовідносин у сфері «учитель – учні».  

6. Особливості моральних вимог до спілкування у сфері «учитель – колеги».  

7. Моральні проблеми педагогічної діяльності у сфері «учитель – батьки учнів».  

8. Моральна культура спілкування: специфіка і типологія.  

9. Актуальні моральні проблеми педагогіки в сучасному суспільстві. 

 
3.Перелік семінарських занять 

та розподіл балів за них 
 
1. Етичний вимір педагогічної професії – 5 балів 

2. Головні моральні цінності у взаємовідносинах учителя з учнями – 5 балів 

3. Основні моральні відносини в діаді «учитель – учні» - 5 балів 



4. Моральний вимір міжособистісних стосунків в учительському колективі 

5. Моральні особливості шкільно-сімейних відносин – 5 балів 

6. Основні методи шкільно-сімейного виховання людяності -5 балів 

7. Спілкування і мораль – 5 балів 

8. Небезпечні явища аморалізму в молодіжному середовищі: причини і наслідки – 5 
балів 

9. Актуальні моральні проблеми сучасної педагогіки – 5 балів 

 
4.Самостійна робота студентів 

Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання теоретичного 

матеріалу; виконання індивідуального завдання; підготовку до співбесіди з лектором; 

підготовку до семестрового заліку. Перелік індивідуальних завдань наведено у додатку 

1. 
 
 
 
 
 
5.Система поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Критерії 

оцінювання 

 
Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється оцінюванням 

виступів на семінарських заняттях, повноти виконання індивідуального завдання, 

співбесідою з лектором та заліком. 
Кількість балів, що виставляється за відповіді на семінарських заняттях, враховує: усне 

опитування студентів на занятті; знання теоретичного матеріалу з теми; опрацювання 

тестових завдань. 
Пропущене семінарське заняття студент має опрацювати у встановлений кафедрою 

термін. 
Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять всі види атестації, 

визначені в ньому. 
Колоквіум і співбесіда з лектором у VI семестрі проводиться за наперед оголошеним 

розкладом. 
Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як середньозважена за семестр. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 
Залік за талоном № 2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. Приклад завдання на залік за талоном № 2 і перед комісією 

наведено у додатку 2. 
 
Розподіл 100 балів між видами робіт: 
- Семінарські заняття – 45 балів; 

- Індивідуальне завдання – 10 балів; 

- Співбесіда з лектором – 45 балів; 
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